
Στηρίζουμε την καμπάνια

ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
για όλα τα παιδιά 
που γεννιούνται και 
ζουν στην Ελλάδα!
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από την ΚΟΥΝΙΑ»

Στόχοι και μέσα της καμπάνιας
Νάμαστε λοιπόν τώρα στη τρίτη φάση 
της καμπάνιας «Όχι ρατσισμό από τη κού-
νια», που έχει δυο βασικούς στόχους:                                                                                           
1. Να κερδίσει στον αγώνα της την ελληνι-
κή κοινή γνώμη, προσφέροντας μια καλή 
ευκαιρία για να αναπτυχθεί ένα αίσθημα ή 
ακόμα και ένα κίνημα αλληλεγγύης προς 
τους μετανάστες.
2. Να ενθαρρύνει τα ίδια τα παιδιά της 
δεύτερης γενιάς μεταναστών να βγουν 
από την απομόνωση, να αποκτήσουν 
φωνή και να συσπειρωθούν γύρω από τα 
δίκαια αιτήματά τους.
Τι κάνουμε λοιπόν:
Μαζική συλλογή υπογραφών
Ήδη η καμπάνια έχει αρχίσει τη μαζική 
συλλογή υπογραφών κοινωνικών φορέ-
ων, σωματείων, συνελεύσεων αλλά και 
ατόμων στο ψήφισμα υποστήριξης των 
αιτημάτων της.
Δράσεις 
Παράλληλα, ξεκινάει μια σειρά δημόσιων 
εκδηλώσεων στις οποίες περιλαμβάνο-

νται συναυλίες, συζητήσεις, κινητοποιήσεις και συνεντεύξεις τύπου, που θα 
κλιμακωθούν με τη πάροδο του χρόνου.
Ιστοσελίδα
Τέλος, στήνεται η ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο: www.kounia.org 
Θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τη δημοσιοποίηση του αγώνα της αλλά 
και για τη συνάντηση και συντονισμό των μελών και υποστηρικτών της σε όλη 
τη χώρα.

Βοηθείστε και στηρίξτε την καμπάνια 
«Όχι ρατσισμό από τη κούνια»

Η καμπάνια «Όχι ρατσισμό από τη κούνια» προσβλέπει στη στήριξη και 
βοήθεια κάθε ανθρώπου, που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα και δημοκρα-
τικά δικαιώματα χωρίς καμιά εξαίρεση και χωρίς διάκριση θρησκείας ή 
εθνικής καταγωγής. Αυτή η στήριξη και βοήθεια μπορεί να εκφραστεί με 
πολλούς τρόπους: Από την υπογραφή στο ψήφισμα και τη συλλογή και 
άλλων υπογραφών στον επαγγελματικό και κοινωνικό κύκλο του υποστη-
ρικτή της μέχρι τη συμμετοχή στις διάφορες εκδηλώσεις της καμπάνιας 
ή ακόμα και στην ίδια την Επιτροπή Πρωτοβουλίας της. 
Στηρίξτε και λάβετε μέρος στην καμπάνια «Όχι ρατσισμό από τη κούνια» 
επειδή κανείς μας δεν έχει δικαιώματα όταν τα αρνείται στους άλλους!
Σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε με την Γραμματεία 
Οικονομικών Μεταναστών του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, 
Τηλ: 210 8841818, 6977 811064
Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας: Η καμπάνια συντονίζεται από μια ανοιχτή και 
ενωτική Επιτροπή Πρωτοβουλίας που διευρύνεται συνεχώς. Στόχος είναι 
να δημιουργηθούν ανάλογες επιτροπές και σε πολλές πόλεις της Ελλά-
δας.
Στη επιτροπή Πρωτοβουλίας μετέχουν ήδη δεκάδες μεταναστευτικοί, 
συνδικαλιστικοί, κοινωνικοί, γυναικείοι  φορείς και συλλογικότητες (ο 
πλήρης κατάλογος των φορέων που μετέχουν στην Επιτροπή Πρωτοβου-
λίας υπάρχει στην ιστοσελίδα της καμπάνιας: www.kounia.org).

Επικοινωνήστε μαζί μας:
Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας στεγάζεται στο:

Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, Οδός Φερών 18,
Πλατεία Βικτωρίας,  Αθήνα 

Τηλ: 210-9420681,  210-5245106, 210-8216611, 6932295118,
Email: kounia@kounia.org,   Site: www.kounia.org 
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Το πρόβλημα
Η χώρα μας αποτελεί μια ίσως μοναδική διεθνή εξαίρεση: δεν δίνει πιστοποιητικό γέννησης στα παιδιά 
των μεταναστών/τριών που γεννιούνται στην Ελλάδα! Οι συνέπειες αυτής της άρνησης είναι πολλές και 
πολύ σοβαρές. Και η πρώτη από αυτές είναι ότι αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να γραφτούν στα δημοτολόγια 
με αποτέλεσμα να στερούνται από τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή την εγγραφή. Ουσιαστικά, εί-

ναι σα να μην υπάρχουν για το ελληνικό κράτος! Ανήκουν σε μια «γκρίζα» 
αδιευκρίνιστη ζώνη νομιμότητας, που τα αφήνει μετέωρα, χωρίς βασικά 
στοιχειώδη δικαιώματα και καταδικασμένα στο περιθώριο, στον κοινωνι-
κό αποκλεισμό.

Το πρόβλημα είναι τεράστιο καθώς αυτά τα παιδιά δεν είναι ούτε ένα ούτε 
δυο. Αυτοί λοιπόν οι νέοι και νέες, που γεννιούνται, μεγαλώνουν και σπου-
δάζουν στη χώρα μας ακριβώς σαν όλα τα ελληνόπουλα, μεταβάλλονται 
εντελώς ξαφνικά σε «ξένους» στα 18 τους, τη στιγμή της ενηλικίωσής τους. 
Και από τη μια μέρα στην άλλη, ανακαλύπτουν τις συνέπειες της αρχικής 
κρατικής άρνησης να τους δώσει πιστοποιητικό γέννησης: μετατρέπονται 
σε οικονομικούς μετανάστες, που πρέπει να παρουσιάσουν ένσημα του 
εργοδότη τους για να αποκτήσουν άδεια παραμονής! Λες και διαγράφεται 
με μια (κρατική) μονοκοντυλιά το γεγονός ότι γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και 

σπούδασαν σ’αυτή τη χώρα, ότι δεν είναι οικονομικοί μετανάστες και κατά συνέπεια, δεν μπορούν να απο-
δείξουν ότι δεν είναι…ελέφαντες. 

Όλη αυτή η «απίθανη και όμως αληθινή» ιστορία θα ήταν για γέλια αν δεν ήταν τραγική για τις ζωές των παι-
διών της δεύτερης γενιάς μεταναστών. Μετέωρα καθώς είναι και στερημένα από χαρτιά που νομιμοποιούν 
την ύπαρξή τους στη χώρα μας, μπορούν ανά πάσα στιγμή να απελαθούν. Να απελαθούν όμως πού; Στη 
χώρα καταγωγής των γονιών τους που ποτέ δεν γνώρισαν και τη γλώσσα της οποίας συνήθως δεν μιλούν; 
Αλλά δεν πρόκειται μόνο για αυτό. Ακόμα κι αν δεν απελαθούν, δεν μπορούν να ασκήσουν στη «νέα πατρί-
δα τους» κανένα από τα επαγγέλματα που σπούδασαν. Πρέπει ανυπερθέτως να βρουν αμέσως εργοδότη 
και ένσημα επειδή έχουν το «δικαίωμα» να είναι αποκλειστικά και μόνο…οικονομικοί μετανάστες.

Την ώρα λοιπόν που οι φίλοι και συμμαθητές τους κάνουν σχέδια και όνειρα για το μέλλον τους, τα παιδιά 
της δεύτερης γενιάς βιώνουν ένα αληθινά υπαρξιακό δράμα. Εντελώς ξαφνικά, γίνονται «ξένοι» και παρά-
νομοι, χωρίς παρόν και μέλλον, με το άγχος της ανασφάλειας να κυριαρχεί στη καθημερινή τους ζωή και να 
την κάνει κομμάτια και θρύψαλα. Έτσι απλά, χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο και αιτία…

Τα αιτήματα της καμπάνιας
Είναι ακριβώς ενάντια σ’αυτή την απαράδεκτη και τραγική κατάσταση 
που αγωνίζεται η καμπάνια «Όχι ρατσισμό από την κούνια» που ξεκίνησε 
από τις γυναικείες μεταναστευτικές οργανώσεις και συσπειρώνει πια ένα 
ευρύτατο φάσμα  κοινωνικών και συνδικαλιστικών φορέων. Τα αιτήματά 
της είναι: «Πιστοποιητικό γέννησης για τα παιδιά των μεταναστών/τριών 
που γεννιούνται στην Ελλάδα» και «Ίσα δικαιώματα για όλα τα παιδιά που 
γεννιούνται και ζουν στην Ελλάδα»!
Η επιτροπή πρωτοβουλίας για την καμπάνια «Όχι στο ρατσισμό από την 
κούνια» ζητά συγκεκριμένα: 
Την άμεση ρύθμιση του καθεστώτος των παιδιών και των νέων που ζουν 
στη χώρα μας. Χορήγηση άδειας παραμονής και εργασίας αόριστης διάρ-
κειας σε όλα τα παιδιά και νέους που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν στην 
Ελλάδα ή φοίτησαν στην ελληνική εκπαίδευση. 
- Την τροποποίηση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων για την εγγραφή 

των παιδιών των μεταναστών στα δημοτολόγια των Δήμων όπου γεννι-
ούνται

- Την τροποποίηση του Κώδικα Ιθαγένειας έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
κτήση της ιθαγένειας με την γέννηση και με πολιτογράφηση των παιδι-
ών που συμπληρώνουν 3 χρόνια  στην ελληνική εκπαίδευση χωρίς την 
υποχρέωση καταβολής παραβόλου (όπως οι ομογενείς)

- Την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών που 
γεννήθηκαν στην Ελλάδα

- Την παροχή, τουλάχιστον, άδειας αόριστης διάρκειας στους μαθητές 
που φοιτούν στην ελληνική εκπαίδευση

- Την  προώθηση μέτρων για την ένταξη των μεταναστών και τη στήριξη 
των μεταναστών δεύτερης γενιάς, μέσα από ενεργητικές πολιτικές που 
θα αποτρέπουν φαινόμενα αποκλεισμού και ρατσισμού 

 Αιτήματα καθόλου παράλογα, που σπάζουν τον τοίχο της σιωπής και βρί-
σκουν ήδη μεγάλη ανταπόκριση σε μια ελληνική κοινή γνώμη, που δεν 
μπορούσε να διανοηθεί την ύπαρξη αυτού του προβλήματος. Κάθε μέρα 

όλο και περισσότεροι φορείς, δήμοι, εκπρόσωποι κομμάτων και προσωπικό-
τητες από τον χώρο των επιστημών, των τεχνών και του αθλητισμού στηρί-
ζουν τον αγώνα μας.

Σύντομο ιστορικό της καμπάνιας
Η πρώτη φάση της καμπάνιας «Όχι 
ρατσισμό από την κούνια» ξεκίνησε το 
χειμώνα του 2005 με πρωτοβουλία με-
ταναστευτικών και ελληνικών γυναικεί-
ων οργανώσεων, και ειδικά της Ένωσης 
Αφρικανών Γυναικών και του Πανελλα-
δικού Δικτύου Μεταναστριών. Το Δε-
κέμβριο του 2005 οργάνωσε με επιτυχία 
την πρώτη της δημόσια εκδήλωση και 
πορεία στο κέντρο της Αθήνας, αναγκά-
ζοντας τα ΜΜΕ να μιλήσουν για πρώτη 
φορά για το πρόβλημα του πιστοποιητικού γέννησης. Στη συνέχεια, μετά από 
συνάντηση αντιπροσωπείας της με το δήμαρχο, το δημοτικό συμβούλιο του 
δήμου της Αθήνας αντιμετώπισε θετικά τα αιτήματά της με ομόφωνη από-
φασή του. Αργότερα, αντιδρώντας σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση, το 
υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε την πάγια θέση του, απαντώντας ότι τα 
τέκνα των μεταναστών/τριών πρέπει να εγγράφονται στα δημοτολόγια της…
χώρας προέλευσής τους!

Η δεύτερη φάση της καμπάνιας άρχισε με τη διαδήλωση της 7ης Οκτωβρίου 
2006, που ήταν μαζική, μαχητική και συνάμα συγκινητική. Σ’αυτήν έλαβαν 
μέρος πολλές εκατοντάδες άτομα, κυρίως μετανάστες, και η μεγάλη κάλυψή 
της από εφημερίδες, ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικά κανάλια επέ-
τρεψε να γίνουν ακόμα πιο γνωστά τα αιτήματά μας στη κοινή γνώμη. Άμεση 
συνέπεια αυτής της επιτυχίας ήταν ότι η Επιτροπή Πρωτοβουλίας της καμπά-
νιας διευρύνθηκε ακόμα περισσότερο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πια οι 
βάσεις για την  παραπέρα κλιμάκωσή της.


